MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
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Ikt. sz. BBK/1597-6/2014.
Üi: Kókay Ágoston
Földtani és Adattári Osztály
: (06-1) 373-1809

Jogerőssé vált: 2014. augusztus 7-én
Tárgy: „Rákóczibánya” területre vonatkozó, szén kutatására
jóváhagyott kutatási időszak meghosszabbítása.

HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban Bányakapitányság) az Abaúj Kőszénbánya
Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104; a továbbiakban Bányavállalkozó) részére a
„Rákóczibánya” kutatási területre vonatkozó, szén kutatására jóváhagyott kutatási időszakot
egy évvel, 2015. július 12-ig
meghosszabbítja
az alábbiak szerint.
A Miskolci Bányakapitányság által kiadott MBK/1879-2/2012. számú kutatási műszaki üzemi
terv (a továbbiakban kutatási MÜT) engedélyező határozat rendelkezései továbbra is
érvényben maradnak.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet
élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási
szolgáltatási díjat (15 000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A014” kódszámot fel kell
tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra (kelt 2014. június 13-án),
amelyben az illetékességben jogelőd Miskolci Bányakapitányság által MBK/1879-2/2012
számú határozattal jóváhagyott kutatási MÜT-ben engedélyezett két év kutatási időszak egy
évvel történő meghosszabbítását kérte. A kérését azzal indokolta, hogy a kutatás
kivitelezésével megbízott Ormosszén Kft, mint alvállalkozó tulajdonában lévő fúróberendezés
gyakran és ismételten meghibásodott, a felújítása jelenleg is tart.
A Bányakapitányság a BBK/1597-2/2014 számú végzésében a Bányavállalkozót
hiánypótlásra szólította föl, aki a hiánypótlást a megadott határidőn belül teljesítette, igazolva,
hogy:
- a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervben meghatározott kutatási feladatok
elvégzését megkezdte, terepi kutatási tevékenységet végzett, földtani térképezési
munkálatokkal pontosította a reménybeli kőszén előfordulás területét;
- a kutatási területre vonatkozó archív kutatási adatok földolgozása folyamatban
van;
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csatolt bizonylatokkal igazolta, hogy a kutatás kivitelezésével megbízott
Ormosszén Kft. a saját fúrógépe ismételt meghibásodása miatt a megrendelt
fúrásokat eddig nem tudta lemélyíteni, illetve berendezést bérelni sem tudott.

A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására
kiadott 203/1998 (XII. 19.) Kormányrendelet (Vhr.) 6/E § (6) bekezdésben foglaltak alapján
meggyőződött arról, hogy a Bányavállalkozó a kutatási feladatait valóban tőle független
körülmény miatt nem tudta befejezni, s így a kutatási időszak meghosszabbításának
jogszabályi feltételei fennállnak, és a hazai mélyfúró-kapacitás igen szűk voltának
ismeretében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, engedélyezve a kutatási időszak
egy évvel történő meghosszabbítását.
A Bányakapitányság hatáskörét a Vhr. 6/E. § (6) bekezdése, illetékességét a 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése,
valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról,
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM
rendelet írja elő.
Budapest, 2014. július 15.
Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:
Kókay Ágoston
Földtani és Adattári Osztály
osztályvezető
Kapják:
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Abaúj Kőszénbánya Kft, 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104
MBFH, a jogerőre emelkedés után
irattár
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